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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ 

ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2016 
 
H γεξκαληθή νηθνλνκία εμαθνινύζεζε ην 2015 λα θηλείηαη ζε ζεηηθή ηξνρηά επηηπγράλνληαο 

κεγέζπλζε ηνπ ΑΕΠ 1,7%, έλαληη 1,6% ην 2014, ήηνη αλάινγε ηνπ κέζνπ ξπζκνύ αλάπηπμεο ηωλ 

ρωξώλ ηεο Επξωδώλεο (1,6 %). Σν 2016, παξά ηε ζπλερηδόκελε αξλεηηθή δηεζλή ζπγθπξία 

(Ρωζν-Οπθξαληθή θξίζε, εζηίεο εληάζεωλ ζηε Μέζε Αλαηνιή), ηελ εηζξνή ζηελ Επξώπε 

κεγάινπ θύκαηνο πξνζθύγωλ από πξία, Ιξάθ θαη Αθγαληζηάλ, θαζώο θαη ηελ επηβξάδπλζε ηεο 

νηθνλνκίαο αλαδπόκελωλ αγνξώλ, όπωο ηεο Κίλαο, ε γεξκαληθή νηθνλνκία επέδεημε 

αλζεθηηθόηεηα, παξακέλνληαο ζε ζηαζεξή ηξνρηά αλάπηπμεο. Οη πξνζθάηωο αλαζεωξεζείζεο επί 

ηα βειηίω πξνγλώζεηο κάιηζηα πξνβιέπνπλ κεγέζπλζε ηνπ ΑΕΠ 1,9% γηα ην 2016.  

Μεηαμύ ηωλ ζεκαληηθόηεξωλ παξαγόληωλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ εθηηκώκελε αλάπηπμε ηεο 

γεξκαληθήο νηθνλνκίαο θαηά ην ηξέρνλ έηνο ζπγθαηαιέγνληαη ε δηαηήξεζε ηωλ ρακειώλ ηηκώλ 

ηνπ πεηξειαίνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθ λένπ αύμεζε κηζζώλ θαη ηεο ζεκαληηθήο επέθεηλα 

ελίζρπζεο ηεο ηδηωηηθήο θαηαλάιωζεο, ηεο δηεύξπλζεο ηωλ εμαγωγώλ, ωο επίζεο ε αύμεζε ηεο 

απαζρόιεζεο θαη ε πεξαηηέξω κείωζε ηεο αλεξγίαο. Επί πιένλ, ην εκπνξηθό Ιζνδύγην παξέκεηλε 

πιενλαζκαηηθό, αλ θαη ελ αληηζέζεη κε ηα πξνεγνύκελα έηε ηνύην νθείιεηαη θπξίωο ζηηο 

κεηωκέλεο εηζαγωγέο πξνϊόληωλ ζηε Γεξκαλία. Όζνλ αθνξά ηηο επελδύζεηο αλακέλεηαη ηόλωζε 

ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ θπξίωο ζε θαηαζθεπέο-επηζθεπέο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ζε αλαλέωζε 

εμνπιηζκνύ. 

Παξά ηηο αλωηέξω ελζαξξπληηθέο παξακέηξνπο ε εύζξαπζηε αλάπηπμε ζην ρώξν ηεο 

Επξωδώλεο, ν νπνίνο απνηειεί πξνλνκηαθό πεδίν απνξξόθεζεο γεξκαληθώλ πξνϊόληωλ, ε 

εηιεκκέλε απόθαζε απνρώξεζεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο από ηελ ΕΕ, ε επηβξάδπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ζεκαληηθώλ παγθόζκηωλ νηθνλνκηώλ όπωο ηεο Κίλαο, ηεο Ιαπωλίαο θιπ, ην βαξύ 

νηθνλνκηθό πιήγκα ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία ηεο Γεξκαλίαο κεηά ην ζθάλδαιν ηεο 

Volkswagen, ε ζεκαληηθή πηώζε ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Deutsche Bank είλαη κεξηθά από ηα 

δεηήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ εύινγνπο πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηελ αληνρή θαη πεξαηηέξω αλάπηπμε 

ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο ην 2017, ε νπνία ζύκθωλα κε ηηο παξνύζεο εθηηκήζεηο ππνινγίδεηαη 

λα θηλεζεί πεξί ην 1,0%-1,4% ηνπ ΑΕΠ ην 2017. 

 

 


